સમાજ સુર ા અંતગત િવિવધ યોજનાની અમલ અંગેની કાય૫ ઘિત
કાય મ/
યોજનાનું નામ

કાય મ/
યોજનાનો
સમયગાળો

કાય મનો ઉદેશ

લાભ અંગેની
પુવ જ રીયાત

ઇ દીરા ગાંધી રા ીય
વૃ ધ સહાય
(વયવંદના) યોજના

િનરાઘાર વૃ ઘ
આ થક સહાય
યોજના

સંક ટમોચન (રા ીય
કુટબ
ું સહાય)
યોજના

ઇ દીરા ગાંધી રા ીય
િવધવા સહાય
યોજના

(IGNOAPS)

(ASD)

(NFBS)

(IGNWPS)

૬૦ વષ ઉ૫રનાને
આ વન સહાય

કુટુંબની મુ ય
કમાનાર ય કતના
કુદરતી/
અક માતના
કારણોસર મૃ યુના
સંજોગોમાં

૪૦ વષથી વન
પયત (પુન: લ ન
થયેલ ન હોવા
જોઇએ)

૧૮ વષથી વન
પયત (પુન: લ ન
થયેલ ન હોવા
જોઇએ)

િવઘવાઓને તાલીમ
આપી ૫ગભર કરવા

િવઘવાઓને તાલીમ
આપી ૫ગભર કરવા

૬૦ વષ ઉ૫રનાને
આ વન સહાય

િનરાઘાર અશકતોને
સહાય

િનરાઘાર અશકતોને
સહાય

૧. ૬૦ વષથી વધુ
ઉમર ધરાવતા હોવા
જોઇએ

૧. ૬૦ વષથી વધુ
ઉમર ધરાવતા હોવા
જોઇએ

૨. BPL લાભાથ

૨. BPL લાભાથ

૦-૨૦ નો કોર
૩. આવક મયાદા
શહેરી િવ તાર માટે

૦-૨૦ નો કોર
૩. આવક મયાદા
શહેરી િવ તાર માટે

ા.૧,૫૦,૦૦૦/-

ા.૧,૫૦,૦૦૦/-

અને ા ય િવ તાર
માટે

અને ા ય િવ તાર
માટે

ા.૧,૨૦,૦૦૦/-

ા.૧,૨૦,૦૦૦/-

કુટુંબની મુ ય
કમાનાર ય કતનું
કુદરતી સંજોગોમાં
કે અક માતમાં
મૃ યુ થાય યારે
કુટુંબને સહાય
માટેનીમાટેની કે
સરકાર ી ારા
ઉ ચક રોકડ સહાય
આ૫વાનો
આ સહાય ગરીબી
રેખા નીચેના
બીપીએલ કાડ
ઘારણકતા મરનાર
ય કતની મર
૧૮ થી ૬૦ વષ
વ ચે જ રી,
કુટુંબની આવક
મયાદા શહેરી
િવ તાર માટે
ા.૧,૫૦,૦૦૦/અને ા ય િવ તાર
માટે

૧. ૪૦ વષથી વધુ
ઉમર ધરાવતા હોવા
જોઇએ
૨. BPL લાભાથ
૦-૨૦ નો કોર
૩. આવક મયાદા
શહેરી િવ તાર માટે
ા.૧,૫૦,૦૦૦/અને ા ય િવ તાર
માટે

ગંગા વ પા આ થક
સહાયની યોજના
(DWPS)

૧. ૧૮ વષથી વધુ
ઉમર ધરાવતા હોવા
જોઇએ
૨. આવક મયાદા
શહેરી િવ તાર માટે
ા.૧,૫૦,૦૦૦/અને ા ય િવ તાર
માટે
ા.૧,૨૦,૦૦૦/-

ા.૧,૨૦,૦૦૦/-

ા.૧,૨૦,૦૦૦/-

કાય મનો લાભ
લેવાની પ ધિત

મામલતદાર ીને
િનયત નમુનામાં
અર કરીને અથવા
ડી ટલ ગુજરાત
પોટલ મારફત
ઓનલાઇન અર
કરી શકાશે.

મામલતદાર ીને
િનયત નમુનામાં
અર કરીને અથવા
ડી ટલ ગુજરાત
પોટલ મારફત
ઓનલાઇન અર
કરી શકાશે.

મામલતદાર ીને
િનયત નમુનામાં
અર કરીને અથવા
ડી ટલ ગુજરાત
પોટલ મારફત
ઓનલાઇન અર
કરી શકાશે.

મામલતદાર ીને
િનયત નમુનામાં
અર કરીને અથવા
ડી ટલ ગુજરાત
પોટલ મારફત
ઓનલાઇન અર
કરી શકાશે.

મામલતદાર ીને
િનયત નમુનામાં
અર કરીને અથવા
ડી ટલ ગુજરાત
પોટલ મારફત
ઓનલાઇન અર
કરી શકાશે.

પા તા ન કી
કરવા અંગન
ે ા
માપદંડો

૧. ૬૦ વષથી વધુ
ઉમર ધરાવતા હોવા
જોઇએ
૨. અરજદારને
પુ ત વયનો (૨૧
વષનો) કે તેથી વધુ
વયનો પુ ના હોવો
જોઇએ.
૩. અરજદાર છે લા
૧૦ વષથી
ગુજરાતમાં રહેતા
હોવા જોઇએ.
૪. BPL લાભાથ
૦-૨૦ નો કોર
૫. આવક મયાદા
શહેરી િવ તાર માટે
ા.૧,૫૦,૦૦૦/અને ા ય િવ તાર
માટે
ા.૧,૨૦,૦૦૦/-

૧. ૬૦ વષથી વધુ
ઉમર ધરાવતા હોવા
જોઇએ
૨. અરજદારને
પુ ત વયનો (૨૧
વષનો) કે તેથી વધુ
વયનો ના હોવો
જોઇએ.
૩. અરજદાર છે લા
૧૦ વષથી
ગુજરાતમાં રહેતા
હોવા જોઇએ.
૪. BPL લાભાથ

ા.૧,૨૦,૦૦૦/-

માસે DBT મારફત

અરજદારના બક
ખાતામાં સીધી
ચુકવણી કરવામાં
આવે છે .
અર કરવા
મામલતદાર ીની
કચેરીનો અથવા
ડી ટલ ગુજરાત
પોટલ પરથી અર
કરી શકાય છે .

અરજદારના બક
ખાતામાં સીધી
ચુકવણી કરવામાં
આવે છે .
અર કરવા
મામલતદાર ીની
કચેરીનો અથવા
ડી ટલ ગુજરાત
પોટલ પરથી અર
કરી શકાય છે .

ફી નથી

અ ય કોઇ ફી લાગુ
નથી

૨. BPL લાભાથ
૦-૨૦ નો કોર
૩. આવક મયાદા
શહેરી િવ તાર માટે
ા.૧,૫૦,૦૦૦/અને ા ય િવ તાર
માટે

૧. ૧૮ વષથી વધુ
ઉમર ધરાવતા હોવા
જોઇએ
૨. આવક મયાદા
શહેરી િવ તાર માટે
ા.૧,૫૦,૦૦૦/અને ા ય િવ તાર
માટે
ા.૧,૨૦,૦૦૦/-

ા.૧,૨૦,૦૦૦/-

ા.૧,૨૦,૦૦૦/-

માસે DBT મારફત

અર

૧. ૪૦ વષથી વધુ
ઉમર ધરાવતા હોવા
જોઇએ

અને ા ય િવ તાર
માટે

સહાયની રકમ દર

અર ફી
(લાગુ પડતુ
હોય યાં)
અ ય ફી (લાગુ
પડતુ હોય યાં)

ા.૧,૫૦,૦૦૦/-

ા.૧,૫૦,૦૦૦/-

સહાયની રકમ દર

કરવા માટે કઇ
કચેરીમાં કોનો
સંપક કરવો.

૦-૨૦ નો કોર
૩. આવક મયાદા
શહેરી િવ તાર માટે
અને ા ય િવ તાર
માટે

ા.૭૫૦/- માસીક
સહાય તથા ૭૫ થી
વધુ ઉમરના
લાભાથ ઓને
ા.૧૦૦૦/- માસીક
સહાય

કરવી, અર

૨. BPL લાભાથ

૦-૨૦ નો કોર
૫. આવક મયાદા
શહેરી િવ તાર માટે

૬૦ થી ૭૯ વષનાને
ા.૭૫૦/- માસીક
સહાય તથા ૮૦ થી
કાય મમાં
આપેલ લાભની
વધુ ઉમરના
િવગતો
લાભાથ ઓને
ા.૧૦૦૦/- માસીક
સહાય

સહાય
િવતરણની કાય
પ ધિત:અર
યાં

૧.બીપીએલ
કુટુંબના સ ય
મૃતકની ઉમર ૧૮
થી ૬૦ વષ વ ચે
હોવી જોઇએ.

અર

ફી નથી

અ ય કોઇ ફી લાગુ
નથી

મૃતકના વારસદારને
ા.૨૦,૦૦૦/એક વખત

સહાયની રકમ દર
માસે DBT મારફત
મૃતકના
વારસદારના બક
ખાતામાં સીધી
ચુકવણી કરવામાં
આવે છે .
અર કરવા
મામલતદાર ીની
કચેરીનો અથવા
ડી ટલ ગુજરાત
પોટલ પરથી અર
કરી શકાય છે .
અર

ફી નથી

અ ય કોઇ ફી લાગુ
નથી

ા.૧૨૫૦/માસીક સહાય

ા.૧૨૫૦/- માસીક
સહાય

સહાયની રકમ દર

સહાયની રકમ દર

માસે DBT મારફત

માસે DBT મારફત

અરજદારના
બક/પો ટ ખાતામાં
સીધી ચુકવણી
કરવામાં આવે છે .
અર કરવા
મામલતદાર ીની
કચેરીનો અથવા
ડી ટલ ગુજરાત
પોટલ પરથી અર
કરી શકાય છે .

અરજદારના
બક/પો ટ ખાતામાં
સીધી ચુકવણી
કરવામાં આવે છે .
અર કરવા
મામલતદાર ીની
કચેરીનો અથવા
ડી ટલ ગુજરાત
પોટલ પરથી અર
કરી શકાય છે .

અર

ફી નથી

અ ય કોઇ ફી લાગુ
નથી

અર

ફી નથી

અ ય કોઇ ફી લાગુ
નથી

અર પ કનો
નમુનો (લાગુ
પડતુ હોય તો
જો સાદા
કાગળ પર
અર કરી
હોયતો
અરજદારે
અર માં શુ શુ
દશાવવુ)ં
િબડાણોની
યાદી
માણપ ો/
દ તાવેજો

ઉપલ ધ
િનિધની િવગતો

નામંજુર અર
સામે અપીલ
કરવા માટે કઇ
કચેરીમાં કોનો
સંપક કરવો.
નાણા કય વષ
૨૦૨૧-૨૨
માં
લાભાથ ઓની
સં યા અને
ડી.બી.ટી થી
ચુકાયેલ રકમ
. (લાખમાં)
હાલમાં પોટલ
પરના
લાભાથ ઓની
સં યા

૧. િનયત નમુનાનુ
અર પ ક અર
સાથે.
૨. મૃતકના મરણ
અંગેનો દાખલો
૩. આવકનો
દાખલો
૪. બીપીએલ નો
દાખલો
૫. આધારકાડ તથા
ઇલેકશન કાડની
નકલ
૬. રેશનકાડની
નકલ
૮. રહેઠાણનો
દાખલો
૯. બકખાતાની
પાસબુકની નકલ

૧. િનયત નમુનાનુ
અર પ ક અર
સાથે.
૨. મૃતકના મરણ
અંગેનો દાખલો
૩. આવકનો
દાખલો
૪. બીપીએલ નો
દાખલો
૫. આધારકાડ તથા
ઇલેકશન કાડની
નકલ
૬. રેશનકાડની
નકલ
૭. પેઢીનામું
૮. પુન: લ ન
અંગેનુ માણપ
૯. રહેઠાણનો
દાખલો
૧૦. બકખાતાની
પાસબુકની નકલ

૧. િનયત નમુનાનુ
અર પ ક અર
સાથે.
૨. મૃતકના મરણ
અંગેનો દાખલો
૩. આવકનો દાખલો
૪. બીપીએલ નો
દાખલો (જો લાગુ
પડતો હોય તો)
૫. આધારકાડ તથા
ઇલેકશન કાડની
નકલ
૬. રેશનકાડની નકલ
૭. પેઢીનામું
૮. પુન: લ ન અંગેનુ
માણપ
૯. રહેઠાણનો
દાખલો
૧૦. બકખાતાની
પાસબુકની નકલ

સહાયની રકમ દર

સહાયની રકમ દર

માસે DBT મારફત

માસે DBT મારફત

અરજદારના
બક/પો ટ ખાતામાં
સીધી ચુકવણી
કરવામાં આવે છે .

અરજદારના
બક/પો ટ ખાતામાં
સીધી ચુકવણી
કરવામાં આવે છે .

ાંત કચેરી ખાતે
ાંત અિધકારી ીને
કરી શકાય.

ાંત કચેરી ખાતે
ાંત અિધકારી ીને
કરી શકાય.

૧. િનયત નમુનાનુ
અર પ ક અર
સાથે.
૨. ઉમરનો પુરાવો
૩. આવકનો
દાખલો
૪. બીપીએલ નો
દાખલો
૫. આધારકાડ તથા
ઇલેકશન કાડની
નકલ
૬. રેશનકાડની
નકલ
૭. પેઢીનામું
૮. રહેઠાણનો
દાખલો
૯. બકખાતાની
પાસબુકની નકલ

૧. િનયત નમુનાનુ
અર પ ક અર
સાથે.
૨. ઉમરનો પુરાવો
૩. આવકનો
દાખલો
૪. બીપીએલ નો
દાખલો
૫. આધારકાડ તથા
ઇલેકશન કાડની
નકલ
૬. રેશનકાડની
નકલ
૭. પેઢીનામું
૮. રહેઠાણનો
દાખલો
૯. બકખાતાની
પાસબુકની નકલ

સહાયની રકમ દર

સહાયની રકમ દર

માસે DBT મારફત

માસે DBT મારફત

અરજદારના બક
ખાતામાં સીધી
ચુકવણી કરવામાં
આવે છે .

અરજદારના બક
ખાતામાં સીધી
ચુકવણી કરવામાં
આવે છે .

મૃતકના
વારસદારના બક
ખાતામાં સીધી
ચુકવણી કરવામાં
આવે છે .

ાંત કચેરી ખાતે
ાંત અિધકારી ીને
કરી શકાય.

ાંત કચેરી ખાતે
ાંત અિધકારી ીને
કરી શકાય.

ાંત કચેરી ખાતે
ાંત અિધકારી ીને
કરી શકાય.

લાભાથ ઓની
સં યા – ૧૮૮૧૦
ડી.બી.ટી થી
ચુકવાયેલ રકમ –
૮૭૮.૦૪૧

લાભાથ ઓની
સં યા – ૨૭૫૬
ડી.બી.ટી થી
ચુકવાયેલ રકમ –
૧૩૦.૭૯૧

લાભાથ ઓની
સં યા – ૬૭
ડી.બી.ટી થી
ચુકવાયેલ રકમ –
૧૩.૪૦૦

લાભાથ ઓની
સં યા – ૧૦૩૩૩
ડી.બી.ટી થી
ચુકવાયેલ રકમ –
૬૫૦.૧૮૯

લાભાથ ઓની સં યા
– ૮૧૫૧
ડી.બી.ટી થી
ચુકવાયેલ રકમ –
૪૯૨.૭૫૧

લાભાથ ઓની
સં યા – ૧૮૮૧૦

લાભાથ ઓની
સં યા – ૨૭૫૬

લાભાથ ઓની
સં યા – ૩૩

લાભાથ ઓની
સં યા – ૧૦૩૩૩

લાભાથ ઓની
સં યા – ૮૧૫૧

સહાયની રકમ દર
માસે DBT મારફત

